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Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det
rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma. Författaren
beskriver nämligen Kristus inte bara som den kristna världens frälsare utan som hela världens högste andlige
lärare. Som sådan har Han full respekt för människors lojalitet mot andra religionsstiftare som t.ex. Buddha
och Muhammed. Han vet att det inte är kyrkor och teologiska system som är det väsentliga i mänsklighetens
andliga liv utan den osjälviska kärleken. Beträffande återkomsten sägs beslutet om den ha fattats 1945.
Villkoret för att detta beslut skall kunna verkställas är dock att mänskligheten lever upp till den andliga
undervisning som den redan fått genom att skapa en värld där fred, frihet och ekonomisk rättvisa råder i långt
högre utsträckning än nu. Det är först när mänskligheten visat denna grad av andlig mognad som Kristus kan
komma åter och föra den fortgående uppenbarelsen om det gudomliga vidare. Bokens budskap till den
enskilde individen är därför att arbeta osjälviskt för målet att de högsta andliga värden skall styra all mänsklig
verksamhet, och att detta arbete faktiskt är ett samarbete med Kristus för att Han skall kunna komma åter med
ny och ännu mera djupgående undervisning om det gudomligas - och därmed vår egen - natur än då Han var
här förra gången.

65:17-19; 2 Petr. 1 Tess 4:16-17. För mig handlar 'Kristi återkomst', om att jag varje dag ska vara redo att
möta Jesus. Köp Kristi återkomst av Alice A Bailey på Bokus. Gudstjänstledare: Pastor Jörgen Tholander.
Idén om Kristi återkomst är grundad på Jesu egna ord: Om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall
jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. En samling kristna sånger till
minne av sångförfattaren Lina Sandell (1832-1903) och trubaduren och kompositören Oscar Ahnfelt
(1813-1882).
pdf + Kristi återkomst; Jesu uppståndelse; Jesu födelse; Ahistoriska hypotesen; Jesu liv enligt Nya
testamentet; Jesu undervisning enligt Nya testamentet. Om Kristi återkomst… © Pia Hellertz. Pris: 110 kr.
Jag behöver inte vänta tills jag dör, eller tills att den yttersta tiden inträffar. Då kommer berättelsen om hur
det kommer att gå till vid Kristi återkomst som en korrigering för oss. 2015 är redan ser ut att bli ett år Fatale
för fred och säkerhet i världen.
Att hålla dom. Slå upp bibeltexterna: svenska. Deklarationen består av femton ställningstaganden som utgör
grunden för den evangelikala kristendomen. Vad innebär detta konkret.

